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RADY OSIEDLA ŻELECHOWA

z dnia 18-10-2021 r.

W dniu 18 października 2021 r. ukonstytuowała się Rada Osiedla Żelechowa. 
Posiedzenie konstytuujące Radę Osiedla Żelechowa zostało zwołane na godzinę

17:30  na  podstawie  paragrafu  13.1  Statutu  Osiedla  Miejskiego  Żelechowa
i  przewodniczyła  mu  do  momentu  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Osiedla
Pani Urszula Pańka - Radna Rady Miasta Szczecin,  Przewodnicząca Miejskiej  Komisji
Wyborczej.  W  posiedzeniu  obok  wszystkich  15  nowo  wybranych  Radnych  Osiedla
uczestniczyli  również Pan Dariusz Matecki  -  Radny Rady Miasta  Szczecin,  Pan Rafał
Miszczuk – Dyrektor Biura Rady Miasta wraz z protokolantem, oraz jeden z mieszkańców
osiedla. Pani Radna Urszula Pańka przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Stwierdzenie quorum
2. Ślubowanie Radnych
3. Wybór Przewodniczącego
4. Zamknięcie posiedzenia

Ad. 1 i 2
Po  stwierdzeniu  quorum  (lista  obecności  stanowi  załącznik  do  Protokołu)

przewodnicząca posiedzeniu odczytała Rotę i przyjęła ślubowanie od wszystkich Radnych,
a  następnie  wręczyła  im  zaświadczenie  o  wyborze.  W  tym  punkcie  porządku  obrad
wszyscy  Radni  krótko  opowiedzieli  o  sobie,a  także  o  motywach  startu  w  wyborach
i planach działalności w Radzie.
Ad. 3

Kolejnym  punktem  porządku  posiedzenia  był  wybór  w  głosowaniu  tajnym
Przewodniczącego.  Radna  Osiedla  Kamila  Romaniak  zgłosiła  kandydaturę  Radnego
Arkadiusza Lisińskiego  i była to jedyna kandydatura, na którą zgłoszony wyraził zgodę.

Do  przeprowadzenia  wyboru  Przewodniczącego została  wybrana  w  głosowaniu
jawnym ("za"  -  15,  "przeciw"  –  0,  "wstrzymujący się"  –  0)  Komisja  Skrutacyjna
w  składzie:  1)  Radna  Katarzyna  Marcinów,  2)  Radny  Maciej  Tyszko  (wybrany  na
Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej),  3)  Radny  Dominik  Żukowski.

Po sprawdzeniu i zaplombowaniu urny Komisja Skrutacyjna wydała Radnym karty
do glosowania, które po chwili na oddanie głosu Radni wrzucili do niej, a następnie udała
się  do  innego  pomieszczenia  w  Siedzibie  Rady  Osiedla  w  celu  ustalenia  wyników
głosowania.  Po  przeliczeniu  głosów  Przewodniczący  Komisji  Radny Maciej  Tyszko
odczytał  protokół,  którego  kopia  jest  załącznikiem  do  protokołu  z  posiedzenia  Rady.
Wyborem większości quorum
Przewodniczącym  Rady  Osiedla  Żelechowa  został Radny Arkadiusz  Lisiński
stosunkiem głosów: "za" - 10, "przeciw" – 5, "wstrzymujący się" – 0.

Pani  Radna Urszula Pańka pogratulowała  wybranemu  objęcia tak ważnej funkcji
i po przekazaniu prowadzenia posiedzenia, opuściła posiedzenie Rady.
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Przewodniczący  Arkadiusz  Lisiński  podziękował  wszystkim  zebranym za  wybór,
po czym zgłosił wniosek wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu 3a - wyboru
w  głosowaniu  tajnym  Członków Zarządu  Rady  Osiedla,  zgłaszając  następujące
kandydatury:  Wiceprzewodniczący  –  Radny  Mirosław  Marcinów,  Skarbnik  –  Radna
Małgorzata Badach, Sekretarz –  Radna  Kamila Romaniak  i  Członek  Zarządu –  Radny
Andrzej  Wiszniewski.  Wniosek został  przyjęty  jednogłośnie.  Radni  jednogłośnie przyjęli
również  zgłoszony  przez  Przewodniczącego  wniosek,  o  powierzeniu  przeprowadzania
wyboru  Zarządu  Komisji Skrutacyjnej wyłonionej  przed  głosowaniem  na
Przewodniczącego Rady Osiedla.
A  d. 3a  

Po sprawdzeniu i zaplombowaniu urny Komisja Skrutacyjna wydała Radnym karty
do głosowania, które po chwili na oddanie głosu Radni wrzucili do niej, a następnie udała
się  do  innego  pomieszczenia  w  Siedzibie  Rady  Osiedla  w  celu  ustalenia  wyników
glosowania.  Po  przeliczeniu  głosów  Przewodniczący  Komisji  Radny  Maciej  Tyszko
odczytał  protokół,  którego  kopia  jest  załącznikiem  do  protokołu  z  posiedzenia  Rady.
Wyborem większości quorum
Wiceprzewodniczącym Rady Osiedla  Żelechowa  został  Radny Mirosław Marcinów
stosunkiem głosów: "za" - 12, "przeciw" – 3, "wstrzymujący się" – 0.
Skarbnikiem  Rady  Osiedla  Żelechowa  została  Radna  Małgorzata  Badach
stosunkiem głosów: "za" - 15, "przeciw" – 0, "wstrzymujący się" – 0.
Sekretarzem  Rady  Osiedla  Żelechowa  została  Radna  Kamila  Romaniak
stosunkiem głosów: "za" - 10, "przeciw" – 5, "wstrzymujący się" – 0.
Członkiem Zarządu  Rady  Osiedla  Żelechowa  została  Radny  Andrzej  Wiszniewski
stosunkiem głosów: "za" - 9, "przeciw" – 6, "wstrzymujący się" – 0.

Dokumenty  dotyczące  przeprowadzonych  wyborów  Przewodniczącego
i Zarządu Rady Osiedla Żelechowa zostały przekazane do Urzędu Miasta.

Przewodniczący posiedzenia zaproponował kolejne rozszerzenie porządku obrad,
przyjęte przez Radnych stosunkiem głosów:  "za" - 15, "przeciw" – 0, "wstrzymujący
się" – 0 o następne punkty:
Ad.3b

Ustalenie     terminu   dyżur  ów     Radnych   RO   Żelechowa  
na każdy wtorek,  w godz.  17:30-18:30 pełnionych  przez 2 Radnych –  przyjęto

przez  aklamację. Lista  Radnych,  którzy  zgłosili  się  na  pierwsze  trzy  terminy  stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 3c

Ustalenie terminu posiedzeń   RO   Żelechowa  
na środy o godz. 17:30 – przyjęto przez aklamację.

Ad. 3d
Ustalenie wstępnego terminu     kolejnego posiedzenia   RO   Żelechowa  
na dzień 3.11 2021 r. o godz. 17:30 – przyjęto przez aklamację.

Ad 3e
Ustalenie terminu pierwszego posiedzenia   Zarządu   RO  
na dzień 22.10.2021 r. o godz. godz 18:00 – przyjęto przez aklamację.

Ad 3f
Sprawy rożne i wolne wnioski

str. 2 z 3



Radna Małgorzata Badach zaproponowała, aby na najbliższym posiedzeniu Rady
Osiedla rozważyć podjęcie uchwały w sprawie zachowania funkcji sportowo-rekreacyjnej
dla  obiektu  -  stadionu piłkarskiego zlokalizowanego na skrzyżowaniu  ulic  Axentowicza
i Bandurskiego. Jako uzasadnienie wskazała, m. in:
-  konieczność  zmiany  projektu  Studium  Uwarunkowań i  Kierunków  Zagospodarowania
Przestrzennego,  ponieważ w obecnej  propozycji  Urzędu Miasta  Szczecin  ma być tam
osiedle mieszkaniowe;
- bardzo duży deficyt boisk piłkarskich- na obiekcie rozgrywają się cały czas rozgrywki, ta
część Osiedla Żelechowa nie ma dostępnych boisk najbliższe pełnowymiarowe boiska
zlokalizowane są przy SP ul. Komuny Paryskiej oraz SP 42 przy Hożej:
-  niezmienianie  przeznaczenia  sportowego  obiektu  i  pozostawienie  pełnowymiarowego
boiska z możliwością udostępniania młodzieży i  wszystkim Mieszkańcom podobnie jak
Orliki;
-  obłożenie  jest  zarówno  na  dawnym  Stadionie  Stali  Stocznia  przy  skrzyżowaniu  ulic
Axentowicza  i  Bandurskiego,  jak  i  nowym  zespole  boisk,  który  powstał  przy
ul. Bandurskiego. Analogicznie jako przykład podała, że wybudowanie hali SDS oraz hali
sportowej  na  kortach  tenisowych  dla  treningów  zorganizowanych  nie  spowodowało
likwidacji  wcześniejszych  obiektów,  wręcz  przeciwnie  powstają  nowe  o  tym  samym
przeznaczeniu np. na tafli lodowiska powstaje centralny kort tenisowy.

Radna  wspomniała  również  o  organizacji  pracy  RO,  m.  in.  ustaleniu  sposobu
zapoznawania się  z  protokołami  ze spotkań RO przesłanie w wersji  elektronicznej  lub
zapoznanie w formie papierowej/ dyżurach RO w składzie dwuosobowym, itp.

Przewodniczący Arkadiusz Lisiński zaproponował, aby na następnym spotkaniu
RO przeanalizować wszystkie ewentualne propozycje zmian do  projektu  SUiKZP Miasta
Szczecin, a następnie ująć wszystkie zgłoszone przez członków Rady Osiedla wnioski
i zbiorczo wysłać do Urzędu Miasta.

Radna Elżbieta Moskal zaproponowała utworzenie dla Radnych RO Żelechowa
indywidualnych skrzynek pocztowych założonych przez Urząd Miasta Szczecin. E-maile
służyłyby  Radnym  Osiedla  Żelechowa  do  komunikacji  w  procedowanych  sprawach
analogicznie, jak Radnym Urzędu Miasta.

W  odpowiedzi  Radny  Rady  Miasta  Dariusz  Matecki zadeklarował  złożenie
interpelacji  w  sprawie  indywidualnych  skrzynek  pocztowych.  Ponadto  Radna
zaproponowała  zaproszenie  Dzielnicowego  Komisariatu  Policji  "Szczecin  -  Nad  Odrą"
w celu współpracy z Radą Osiedla Żelechowa. Radni przychylili  się do propozycji Pani
Radnej. Jednocześnie Przewodniczący Arkadiusz Lisiński poinformował, że jak najbardziej
zasadna jest propozycja Radnej oraz że w poprzedniej kadencji Rady Osiedla Żelechowa
Dzielnicowy uczestniczył w spotkaniach i dyżurach Rady Osiedla.
Ad. 4

Po wyczerpaniu  wszystkich  punktów porządku obrad Przewodniczący zakończył
pierwsze  posiedzenie  Rady  Osiedla  Żelechowa,  które  od  chwili  wyboru  protokołowała
Sekretarz.

Kamila Romaniak Arkadiusz Lisiński
Sekretarz Rady Osiedla Żelechowa Przewodniczący Rady Osiedla Żelechowa
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